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نحو شهر ونٌف، انعقد فً سراٌا بكفٌا مإتمر افتتاحً أطلق نشاط "بٌت المستقبل" الجدٌد الذي تحّول مإسسة ثقافٌة بحثٌة قبل 
تعنى بوضع ابحاث ودراسات لرسم سٌاسات مستقبلٌة عامة فً العالم العربً، ولتشخص احتماالت معالجات للمعضالت 

عربٌة. ما هً أهداف هذه المإسسة الجدٌدة، وما هو برنامج عملها، وكٌف تنفذ والمشكالت السٌاسٌة واالجتماعٌة فً البلدان ال
 هذا البرنامج؟

تكثر فً العالم الحدٌث، وخصوصاً فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، مراكز ومإسسات بحثٌة الستطالع محاور السٌاسات 
ا من الدوائر السٌاسٌة، اآلراء والمعلومات العامة، رسمها وترشٌدها فً خٌاراتها، وتزوٌد مراكز صنع القرار وسواه

والتحلٌالت. ال وجود تقرٌباً لمثل هذه المراكز والمإسسات فً لبنان، ما خال الدولٌة منها، التً تتولى جهات ومنظمات دولٌة 
وأكادٌمٌٌن  حكومٌة وغٌر حكومٌة إدارتها ووضع برامجها. وهً تتخذ من بٌروت مقراً إقلٌمٌاً، وتتعاون مع خبراء وباحثٌن

لبنانٌٌن ومن بلدان عربٌة أخرى. أما فً القاهرة مثال، فشهٌرة مسؤلة تضٌٌق السلطات المصرٌة على المنظمات ومراكز 
البحث الدولٌة غٌر الحكومٌة، واتهام المصرٌٌن المتعاونٌن معها بالتآمر أو بما ٌشبه الخٌانة الوطنٌة أو القومٌة. لعل هذا ولٌد 

واإلسالمٌة المزمنة من األجانب والغرب، واتخاذها أشكاال هذٌانٌة فً النظام الناصري، وفً سواه من  "الرٌبة" العربٌة
األنظمة العسكرٌة العروبٌة فً كل من سورٌا والعراق، اللذٌن لم ٌنجِل انهٌار النظامٌن البعثٌٌن فٌهما إال عن كارثة ال تزال 
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مجتمعاتها، اكتفت منظماتها الحزبٌة العقائدٌة ببث إٌدٌولوجٌاتها وخرافاتها  تتناسل فصولها. فً حقبة سٌطرة هذه األنظمة على
الشمولٌة عن العالم والسٌاسة واالجتماع واألوطان والوطنٌة، وحّولت نخبها الضعٌفة أصال إما جماعات من الببغوات 

التوالمصفقٌن لطغٌانها، وإما طردتهم إلى المنافً، وإما جعلتهم نزالء السجون والمعتق . 
( الستضافة منظمات ومإسسات ومراكز بحثٌة 91;5 –10;5وإذا كان لبنان الحر والدٌموقراطً مإهال فً تلك الحقبة )

دولٌة إقلٌمٌة، فإن هذه لم ٌزدهر نشاطها وٌتوسع إلى خارج أوروبا والغرب، إال مع بداٌات حقبة العولمة فً ثمانٌات القرن 
فً معمعة حروبه األهلٌة اإلقلٌمٌة ودّوامتها المدّمرة وظالمها. لذا استضافت عمان، الماضً. أي عندما كان لبنان غارقاً 

والقاهرة المتفلتة نسبٌاً من الشمولٌة الناصرٌة فً السنٌن العشر األخٌرة من حقبة الرئٌس حسنً مبارك المدٌدة، بعضاً من 
 .مقاّر تلك المنظمات والمراكز البحثٌة الدولٌة

ال تغنً قط عن ضرورة نشوء مراكز ومنظمات ومإسسات بحثٌة متخصصة، وطنٌة محلٌة وإقلٌمٌة لكن هذه االستضافة 
الطابع واالهتمامات وبرامج العمل والتوجه، وخصوصاً فً هذه المرحلة من انهٌار الدول والمجتمعات العربٌة المشرقٌة، 

فً حرب اهلٌة باردة مقنَّعة على إٌقاع الحروب اإلقلٌمٌة ومنها لبنان الذي ٌتخبط الٌوم، دولة ومجتمعاً، على شفٌر االنحالل، و
 .المجاورة العاصفة وأصدائها. فإذا بالمصٌر اللبنانً مرتبط أكثر من أي وقت مضى بما ٌحدث فً المنطقة

 مشروع مارشال عربي
ٌُعنى بالتوثٌق واألرشفة وجمع ال معلومات، قبل أن تدّمره بناء على هذه المقدمات، أعٌد إحٌاء "بٌت المستقبل" الذي كان 

"حرب اإللغاء" فً نهاٌة ثمانٌنات القرن العشرٌن. لكن إحٌاءه الٌوم جاء على خالف ما كانت علٌه أهدافه وأعماله فً 
دولً، ٌعنى بمقاربة المشكالت والمعضالت  –إقلٌمً، وعربً  –الماضً. فهو تحول مإسسة بحثٌة برنامجها األساسً لبنانً

المنطقة، فً إطارها الدولً المعولم. وذلك فً خضم هذه العواصف التً ٌصعب التنبإ بنهاٌاتها  الراهنة الكبرى فً
وخواتٌمها، لكن ٌمكن التفكٌر راهنا وفً خضمها بما ٌمكن إعداده والتحضٌر له فً انتظار هدوئها. المقاربة الراهنة 

حرب العالمٌة الثانٌة> التفكٌر فً وضع خطوط عامة والمستقبلٌة المعتمدة، استعارت عنوانها مما حصل فً أوروبا عقب ال
وعرٌضة لـ"مشروع مارشال عربً من أجل مستقبل أفضل للشرق األوسط"، بالشراكة والتعاون مع مإسسات ومراكز بحث 

 .عربٌة ودولٌة، غٌر حكومٌة
لبنان بمعزل عما حدث وٌحدث فانطالقاً من أنه صار من الصعب التفكٌر فً المسائل والمشكالت والمعضالت المتراكمة فً 

فً المشرق العربً والشرق األوسط وعلى المستوى الدولً، وضع "بٌت المستقبل" الجدٌد برنامجاً أو خطة عمل مركبة 
لنشاطاته فً ما ٌتعلق بتشخٌص األوضاع الراهنة فً البلدان العربٌة، لبحثها وتحلٌلها ودراستها، بهدف وضع وجهات نظر 

ٌجاد السبل الممكنة للتصدي للمشكالت والمعضالت فً المستقبل، بعد أن تضع الحروب أوزارها. فً هذا متعددة تساعد فً إ
المعنى، "بٌت المستقبل" الجدٌد هو منظمة أو مإسسة بحثٌة ثقافٌة لبنانٌة غٌر حكومٌة، تعنى بالشإون اللبنانٌة والعربٌة 

اثلة، لمقاربة معضالت المنطقة ومشكالتها، وذلك عبر إحٌاء والدولٌة، وتتعاون مع منظمات ومإسسات عربٌة ودولٌة مم
ورش عمل بحثٌة مغلفة، ومناقشات وندوات ومإتمرات وحلقات دراسٌة مفتوحة، ٌشارك فٌها خبراء وباحثون واختصاصٌون 

اسات وأكادٌمٌون وأصحاب رأي، قد تخرج بتوصٌات ووجهات نظر، تفٌد صّناع القرار والمإثرٌن فً المجتمعات والسٌ
العامة، خارج المفهوم السلطوي. هذا على ما ذكر سام منسى، مدٌر "البٌت" فً مقره الجدٌد فً بكفٌا. هناك خطة عمل سنوٌة 

ٌضعها خبراء واختصاصٌون ٌتعاونون مع "البٌت"، وٌعملون على تنفٌذها، بهدف مساهمة األبحاث والدراسات المتخصصة 
القاً من معرفة فعلٌة وواقعٌة بالمشكالت السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌةفً ترشٌد السٌاسات، انط . 

ٌتعاون "بٌت المستقبل" فً برامجه مع "مإسسة كونراد أدٌناور" األمٌركٌة غٌر الحكومٌة، و"مركز تولٌدو للدراسات" فً 
ٌة. إلى سام منسى، تشرف مدرٌد، إضافة إلى مإسسات ومراكز بحث دولٌة أخرى، تعنى بوضع استشارات استراتٌج

مجموعة من الخبراء واألكادٌمٌٌن على وضع البرامج والندوات وورش العمل البحثٌة، منهم المسإول عن هذه البرامج 
الدكتور حسن منٌمنة ومدٌر "مإسسة مٌدل إٌست التراناتٌف" فً واشنطن، ورجل األعمال المصري نجٌب ساوٌرس، 

والدكتور سامً عون مدٌر "مرصد الشرق األوسط والعالم العربً" فً جامعة كٌبٌك صاحب شركة "أوراسكم" لإلتصاالت، 
 .الكندٌة، والدكتور جو مٌال الباحث واألكادٌمً المعروف ومدٌر "الجامعة الكاثولٌكٌة" فً بارٌس سابقاً 

ركة نخبة من الخبراء ورجال إلى مإتمره االفتتاحً فً مقره ببكفٌا، فً مشا –من منجزات "بٌت المستقبل" الجدٌد حتى اآلن 
إحٌاإه طاولة بحث مستدٌرة تناولت دور وسائل اإلعالم  –الرأي وصّناع القرار فً بلدان عربٌة وأوروبٌة وفً أمٌركا 

وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً، وندوة حول إقصاء النخبة الفكرٌة والثقافٌة من المجتمعات العربٌة، وكٌفٌة تمكٌن 
لنخبة لتستعٌد حضورها فً هذه المجتمعات. ألقى مدٌر "معهد ناكسٌس الدولً" روب رٌمن المداخلة متسائالً عن جذور هذه ا

 .إقصاء النخبة العربٌة الفكرٌة لصالح نخبة المال والسلطة
ٌُعد "بٌت المستقبل" لندوات ومحاضرات وورش عمل حولها فً المستقبل القرٌب، ذكر سام  منسىمن العناوٌن التً  : 

 مدى قابلٌة الجماعات اللبنانٌة للعٌش معاً، ووفقاً ألي تطلعات وقواسم مشتركة؟ -



 .جذور اإلرهاب، األقلٌات، واألمن القومً فً الشرق األوسط -
 .الالجئون فً لبنان وفً البلدان العربٌة -

ربٌة، لتساعد المنظمات الحقوقٌة والمجتمع مسؤلة التقاضً االستراتٌجً الذي ٌرسً معاٌٌر قانونٌة وحقوقٌة فً البلدان الع -
 .المدنً فً طرح القضاٌا السٌاسٌة واالجتماعٌة الساخنة من زاوٌة حقوقٌة فً هذه المجتمعات

 "طيف "الندوة اللبنانية
ً زمنها فً سٌاق ما ٌطمح الٌه "بٌت المستقبل" الجدٌد، قد ٌحضر من الستٌنات اللبنانٌة طٌف "الندوة اللبنانٌة" التً كانت ف

ملتقًى لنخبة من رجال الفكر وصّناع القرار، إلحٌاء ندوات دورٌة هدفها التفكٌر فً شإون الدولة والمجتمع اللبنانٌٌن فً تلك 
الحقبة الجدٌدة الناهضة من تارٌخ لبنان، التً وضعت الحروب األهلٌة الملبننة خاتمة لها ولـ"الندوة" نفسها، بعدما جعلها 

مشروع حٌاته، بجهد شبه فردي عصامً، ال ٌعرف الكلل وال الملل الراحل مٌشال أسمر . 
لٌس التذكٌر بـ"الندوة اللبنانٌة" فً هذا السٌاق، إال من باب االستدالل، ورصد الفروق بٌن زمنٌن لبنانٌٌن وعربٌٌن، وبٌن 

ما ٌمكن أن تإول إلٌه نتائج هذه أشكال التفكٌر والنشاط المالئمة والمعاصرة لكل حقبة وزمن. كما من باب االستدالل إلى 
 .النشاطات، على الرغم من اختالف أزمنتها وسٌاقاتها ومضامٌنها

ٌحضر فً هذا السٌاق عدد من األسئلة حول مدى قدرة النشاطات البحثٌة وورش العمل الفكرٌة والندوات، على التؤثٌر 
رأي والقرارات معطٌات ووجهات نظر، فً البٌئات المباشر وغٌر المباشر فً ترشٌد السٌاسات العامة وتزوٌد صّناع ال

 السٌاسٌة واالجتماعٌة اللبنانٌة والعربٌة الراهنة؟
هل من بٌئة سٌاسٌة واجتماعٌة عربٌة فً زمن التفسخ واالنحالل واإلحتراب األهلً هذا، لدٌها تطلٌب فعلً وحقٌقً ملموس، 

علومات ووجهات نظر ٌمكن االسترشاد بها فً إٌجاد حلول لتزوٌدها، وتزوٌد صّناع الرأي والقرار فٌها، معطٌات وم
للمشكالت والمعضالت؟ ثم، من هم صّناع الرأي والقرار فً المجتمعات العربٌة المحتربة الٌوم؟ ٌحضر فً هذا السٌاق مثالً 

م "تٌار السٌد حسن نصرهللا الخطٌب التلفزٌونً للحزب الخمٌنً وجمهوره. وٌحضر اٌضاً النائب سعد الحرٌري زعٌ
المستقبل". كما ٌحضر ثالثاً زعٌم التٌار العونً، الجنرال مٌشال عون، صاحب الوقفات التلفزٌونٌة االسبوعٌة الغاضبة مطالباً 

بـ"حقوق المسٌحٌٌن". ناهٌك عن زعٌم الجماعة أو الحركة الحوثٌة الٌمنٌة وخطٌبها التلفزٌونً اٌضاً فً صعدة. أما فً 
ث و ال حرج عن أمراء كتائب مسلحة ٌتجاوز عددها األلوفالعراق وسورٌا فحدِّ . 

تحضر مثل هذه األسئلة واألسماء، لإلشارة إلى أن مسؤلة ترشٌد السٌاسات تحتاج أوالً إلى وجود سٌاسات ومجتمعات وقوى 
بٌرها تدبٌرا اجتماعٌة وسٌاسٌة ورجال ٌملكون زمام أمرهم وقرارهم، ولدٌهم فكرة ما عن الصالح العام وشإونه واحتمال تد

سٌاسٌاً. ألسنا نعٌش الٌوم فً معمعة ما دون اجتماعٌة وسٌاسٌة؟ وقد تكون السٌاسة فً المجتمعات العربٌة المحتربة الٌوم، 
ٌُعّد له "بٌت المستقبل" منتظراً حلول ذلك الٌوم العتٌد  .مإجلة إلى وقت قد ٌؤتً ٌوماً ما. وربما هذا ما 

 السرايا الجميلة في بكفيا
اإلشارة إلى مقر "بٌت المستقبل" الجدٌد فً سراٌا بكفٌا ذات الطراز المعماري التراثً اللبنانً الجمٌل. كانت السراٌا  تبقى

، فً عشاٌا إنشاء متصرفٌة جبل لبنان، 5:88و 5:80مقراً أو مركزاً لقائمقامٌة جبل لبنان الشمالٌة )المسٌحٌة( ما بٌن 
سنة من االستقرار اللبنانً. وقد أُبرم بٌن إدارة "بٌت المستقبل"  10ٌها طوال أكثر من وجعل سراٌا بعبدا مقراً لها ولمتصرف

الجدٌد وبلدٌة بكفٌا، اتفاق الستعمال السراٌا مقراً لنشاطات المإسسة الثقافٌة الجدٌدة التً تكفلت مصارٌف ترمٌم السراٌا 
حةوتجهٌزها، بعد حصولها على ما مّكنها من ذلك من جهات قطرٌة مان . 

 :نافذة
تحول "بٌت المستقبل" مإسسة بحثٌة تعنى بمقاربة المشكالت والمعضالت الراهنة والمستقبلٌة فً لبنان والعالم العربً، وفقاً 

 .لبرنامج عمل سنوي ٌتضمن سلسلة من الندوات وورش العمل البحثٌة والمإتمرات والحلقات الدراسٌة المغلقة والمفتوحة

 


